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Nl ESTU BONAJ ESPERANTISTOJ.

Forte ni staru, fratoj amataj,
Por nia sankta afero
Ni bataladu kune tenotaj
Per unu bela espero !

L. L. Zamenhof.
Ekde la momento kiam komencanto surpinglas la verdan stelen

sur la bruston, li estas Esperantisto. Ekde tiu momento li envenas la
grandan familion de 1' Espero.

Sed komenci la studadon de la lingvo kaj porti la verd-blankan
insignon ne sufiĉas.

Esperantisto havas devojn. Devojn al si mern, devojn al  la mova-
do, devojn al la Ideo.

Multaj tion forgesas.
En la mondo estas nenombreblaj t.n. Esperantistoj, en ĉiuj urboj,

ĉiuj vilaĝoj, eĉ en la plej kaŝitaj parohetoj. Ili nomas sin Esperantistej
sed la plimulto estas nur « lernintoj ». Ili ne legas gazetojn, ne porto-
prenas grupkunvenojn, ne kunhelpas la movadon.

Jes, Esperantisto havas devojn.
Kaj la plej elementa devo estas sin perfektigi en la lingvo.
i^4iloj da homoj komencas lerni Esperanton, sed relative tre mal-

multaj vere finlernas ĝin. Tro ofte la unua arda entuziasmo post iam
da tempo perdiĝas, kaj la novulo forvelkas el la movado.

Aliaj restas en niaj vicoj, sed la belan kreaĵon de Zamenhof,
neniam kapablas paroli kaj nur tre malbone povas skribi. Ili estiĝas
la « eternaj komencantoj ». Ili fanfaronas al ĉiu kiu volas aŭskulti, pri
la admirinda, internacia lingvo kaj pri ĝia facileco, sed mem, ili ape-
naŭ povas balbuti kelkajn vortojn.

Bonaj Esperantistoj devas klopodi posedi la lingvon kiel eble plej
perfekte. La interesoj de nia afero pos+•:lr_rs tion de nia anaro. Kvan-
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kam ne ĉiu lernas strne facile, oni, per iom da bonvolo iaj persisto
povas rnulton atingi. Ankaŭ Ia estraroj de la grupoj grave responde-
cas tiurilate. Sennombraj estas la rimedoj disponeblaj per kiuj ili povas
gvidi la membrojn al pli alta lingvonivelo.

Unu el la plej bonaj manieroj por perfektigi sin estas la legado.
Cetere ĉiu Esperantisto, inda je tiu nomo, devus esti abonanto de
almenaŭ unu esp-revuo kaj, memkompreneble, tute unue de sia pro-
pra ligorgano.

Tamen finlerni la lingvon ne ankoraŭ sufiĉas.
La kvinpinta stelo sur la brusto, diplomo de lingva kapcblec:o

en unu poŝo kaj esp-revuo en alia, ne ankoraŭ pruvas ke la posedanto
estas bona Esperantisto.

Oni devas porti la verdan stelon kaj la lingvon en la koro. Kaj
se ne ĉiu kapablas same virtuoze paroladi esperante, ĉiu el ni povas
konduti samideane.

Samideane !
Kia esprimriĉa verte. Gi enhavas ĉion kio estas bela kaj nobla

kaj homeca. C i estas sinonimo de interkomprenemo, tolererno kaj fir-
ma amikeco. entenas Ideon, kiu baziĝas sur la plej altaj kaj sank-
taj idealoj kiuj floras en la ĝardeno de 1' homeca kulturo.
dubas ĉu la plena signifo de ĝi estas tute klarigebla al ne-esperantisto.

La tuta signifo de la Interna Ideo kuŝas en tiu esprimo, la ideo kiu
estas la vera fonto el kiu la esp.-aktivularo ĉerpas la kuraĝon por daŭ-
ri, Ia Ideo kiu estis tiel kara al la genia kuracisto el Bielostok ke li eĉ
ne povis imagi sian lingvon sen ĝi.

Ni estu samideanaj.

Ni unuiĝu ĉirkaŭ tiun Ideon.
Kvankam ĉiu Esperantisto povas havi sian privatan interpreton de

ĝi, la esenco de Esperantismo devus ilin kunligi en nedisrompebla
harmonio.

Kaj kiel kun multaj grandiozaj ideoj, ni devas unuavice ĝin prak-
tiki en niaj propraj mediojn, en nia propra ĉirkaŭajo, en niaj propraj
rondoj.

Ni estu samideanaj en niaj grupoj, ni restu samideanaj en niaj
kunvenaj diskutoj. Ni restu ĉiam tolereme samideanaj, malgraŭ ĉitij
personaj diferencoj, kiam temas pri la ĝenerala bono de nia afero.

Ni estu fortaj, kuraĝaj, nelacigeblaj.
Ni aktive faru nian devon, ĉiu laŭkapable kaj laŭ la okazaj cir-

konstancoj.
Tiaj Esperantistoj, per sia ekzempla sinteno, dissemas pli da pro -

pagando ol cent prapctgando-broŝuroj, kaj rekrutigas pli da adeptoj
el dekmil flugfolioj.

Flandraj Esperantistoj, ni estu bonaj Esperantistoj.
Fr. Van Dooren.
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ĈGOjIGA NOVAIO
Estas Ia intenco de la redakcio prezenti al sia legantaro la plej

gravajn aktivulojn el la esp-movado.
Tiucele ni, jam kun sukceso, interrilatis kun la plej eminentaj kaj

internacie konatbj Esperantistoj.
Ĉiumonate la legantoj de Flandra Esperantisto do povos ĝui la

plezuron legi originalojn artikolojn, verkaĵetojn kaj poemojn de mond-
famaj aŭtoroj, poetoj kaj lingvistoj. Se eble ni ĉiufoje aldonos portre-
ton de la verkintoj.

Ni. .. speras ke la flandraj Esperantistoj alte taksos tiun neordina-
ron kaj ĝojigan kunlaboradon.

La redakcio.

REDAKCIA LE`ÏERKESTO.
AL I,A SEKCIOJ.
Ni sendis al ĉiuj sekcioj de f  1 L. E. cirkuleron, kun demandaro pri la en-

havo de Flandra Esperantisto. Ni estas scivolaj, koni la opinion de la legantoj.
En la oktobra numero ni intencas raporti pri la rezulto de tiu ĉi demandaro.

Kiel eble plei baldaŭa respondo estas do atendata de ĉiu sekcio.
Al. LA I.EGANTOJ.
Ankaŭ via persona opinio pri nia revuo ĉiam estas bonvena. Ni ne timas

la kritikon. Male, ĉar ĝi pruvas ke oni interesiĝas en nia organo
AL LA VERKEMULOJ.
Flandra Esperantisto ankoraŭ bezonas kunleboraniojn. Helpu al ni plenigi

niajn rubrikojn per interesaj artikoloj kaj verkajoj.
P. V. D. P. MECHELEN. Koregan dankon por via promeso de plua regula kun-

laborado. Fl. E. ieras havi tiel talentan kontribuanton.
H. V. ANTVERPENO. — Dankon por via tuja respondo. Mi tre ĝojas pro via pro-

meso de kunlaboro. Via kontribuajo aperos en la sekvanta numero. Cu vi ne  po-
vus verki ion originalan de tempo al tempo ? Cu mi devas rnencii vian pseŭdoni-
mon aŭ vian nomon?

V. D., MORTSEL. — Dankon por Ia bondeziroj. 1_.cr s-ano pri kiu vi skribis ne plu
prizorgas tiun rubrikon.

G. D. B.. RONSE. — Mi atendos la prornesitan raporton. Mi bone notis la en-
havon de via skribajo. Mi tre bedaŭras ke mi ne povis havigi al vi la deziratajn
afiŝojn.

H. R.. MECHELEN. -- Via artikolo certe aperos, en la soptembro numero. Mi
esperas ha;daŭ ricevi novan.

T. J. SCHEVENINGEN. Nedcrlando. — Mi kun danko notis vian promeson en-
sendi artikolon

G. B., TURNHOUT. — Estas bonega, sekvinda ideo komune prizorgi rubrikon por
niu bulten°. Kai por mi estas grava helpo.

J. V. M. TURNHOUT. — Koran dankon por viaj bondeziroj. Via afabla letero fa-
ris al mi multe da plezuro.

KORESPONDU.
Legantoj kiuj deziras korespondi kun eksterlandaj samideenoj povas peti

adresojn ĉe la redakcio. Koratigu la landojn en kiuj vi preferus trovi korespon-
danton kaj aldonr .r poŝtmarkon de 0.75 fr. por la respondo.

La redakcio, pro manko de loko, bedaŭrinde, ne povas presigi korespond-
anoncojn en la revuon,
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GASBANDO

Tatatam ! Tatatarn 1 	 Saksofonoj bruas, kantas, krias, kvakas,
murmuras 	

Tetete... tetete !... Trumpetoj trumpetas... vigle, senhalte, akre.
Trombonoj, klarinetoj, gitaroj melankolie grakas.
Violono trilas senpatience... Klavaraj tonoj tintas kiel pluveroj el

rapida akvofalo...
Tatatam ! Tatatarn !... Ĥoaso nostalgia...
Ni dancas, ni paŝas, ni piedbatas febre, per freneza energio.
Iu kantas fremdajn vortojn kiujn neniu komprenas. Ni nur aŭs-

kultas la' kadencon de la mistera voĉo. Ni ne komprenas la parolojn,
sed ni sentas la sencon.

Tatatam !... Tatatam !... Ni ne havas tempon por pensi, por medi-
ti.

Ni dancas, ni agas, ni laboras... Ni, hom-maŝinoj... Eterna mova-
do de la vivo... Eterna bruado : Ni rajdas, veturas, flugas...

Tatatam !... Tatatam !... Ni vivas, ni amas, ni frapas, ni trafas.
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ... La tempo kunfluas... La distancoj kunfluas

Oio kunfluas... Ĥoaso... Sovaĝo ritmo... Tatatam !... Tatatam !...
En nia koro, profunde en nia koro, ni soifas al ripozo.
En nia animo ni volas pacon.
Ni deziras feliĉon.
Tatatam !... tatatam ! .. .
La ĝazbando bruas... La vivo bruas... Niaj cerboj nur registras

bruon,... bruan tamtamon.
Paco estas frenezaĵo !

Nur la forto, la potenco regas... ordigas... ordonas.
Tatatam !... Tatatam !...
Antaŭen !... Antaŭen !... Ne pensu... Dancu !... Tamtarnu... kan-

tu... sufoku la melankolion de via koro... Dancu !... Saltu... kriu...
drinku!.. .

Drinku la vinon voluptan, drinku la hoason... Ankaŭ via cerbo
estu hoaso. Senripoze... senhalte... senkompate... la vivo kuregas...

Tatatarn !... Tatatam !... La saksofonoj grumbas diable.
Aŭskultu tiun ŝtorman maron... Bruego de 1' ondoj... de 1' ventoj

... de 1' uragano.
La trumpetoj trumpetas akre.
Antaŭen, vi homoj... Vi, viroj... La trumpetoj vokas... La militaj

trumpetoj ordonas.
Jen, estas la danco de la morto.
Antaŭen, antaŭen... en la hoason... antaŭen en la inferon... Dan-

cu !... Dancu, do.... Ne pensu... Je Dio, ne pensu !... Nur frenezuloj
ankoraŭ pensas.

Tatatam !... Tatatam !... Nur ritmo, kadenco.
Kiel iam tra la praarbaro de 1' ekvatoro la sovaĝuloj tamtarnis...

dancis... batalis... mortigis... Tiel ni homoj tamtamas por ne aŭdi la
voĉon de l'amo, por forgesi ke ni estas homoj... por batali... mortigi...

Tamtamo... Ĥoaso... Ĝasbando !

Nigra estas la ĉielo... nigra estás ĉio... Ni volas forgesi
La bolo celtiras... La saksofonoj allogas... La trumpetoj knare vokas...
La violonoj susuras mistere... Ni paŝu, ni dancu... Ni ĝazbandu... Ni
sufoku la splenon... ĝis kiam sur la tamtarno de la granda Vivomajstro
malklare, solene, angore sonos nia horo.

Eble, tiam ni retrovos la ripozon... la pacon... la amon !
Sed ne pensu... ne meditu...
Tatatam !... Tatatam !...
Saksofonoj bruas... Trumpetoj krakas... Trombonoj, klarinetoj, gi

taroj ... Piano... Tarriburo.. .
Tamtamo... Ĥoaso... Ĝisband ; !

Pol Van der Poel.
SOPIROJ .

Mi amas Vin
Vi amas min.
Do, kio nin disigas ?
Nur la malfort',
Fatala sort',
Ĉi tiuj du intrigas.

Ho, kiel sang'
Jen, via vang'
Pro ŝtelkiseto estis.
Je tiu hor'
Sed mia kor'

Tro frue jam ĝojfestis.

Nek mia plor'
Nek la fervor'
El prern' vin liberigas.
Sed la silent'

la konsent'
Senĉese min instigas.

amas min,
Mi amas Vin.
For kiu antaŭjuĝos !
Per arnof ort'
Al dolĉa sort'
Ni ambaŭ ekrifuĝos !

Pol van der Poel.
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Deziras mi,
Sopiras mi
Al eta amfeliĉo.
La tradici'
Kaj timsankci',
Jen, via superstiĉo.

Al amopet '
Per ekridet'
Kaŝita Vi respondas.
Forkuras Vi

o mia kri';
Vi kvazaŭ pro mi hontas.
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Het oprichten van een Esperanto - Examencommissie

In het verleden werd door Flandra Esperanto-Instituto regelmatig
examen afgenomen en het uitreiken der diploma's stond vroeger als
vast punt op onze congresprogramma's.

Bij de reorganisatie van F1. L. E. in 1937, werd besloten desbetref
f end alle actie voorloopig te staken en tevens voetstappen te onder-
nemen bij de andere nationale Esperantobonden met het oog op het
gebeurlijk oprichten van een « Algerneene Vlaamsche Esperanto-Exa
rencommissie ». Doel was, het in leven roepen van een instelling naar
model van de « Algerneene Nederlandsche Esperanto-Examencommis -

sie » in 1934 opgericht door « La Estonto Estas Nia » (onpartijdige Es-
peranto-organisatie) en de « Federatie van Arbeiders-Esperantisten ».
Bij deze commissie slaagden gedurende 1935-38 1.072 candidctten waar-
van 968 het A-diploma behaalden en 104 het diploma B. Dank zij
faire samenwerking werd hier door onze noorderburen een prachtre -

zultaat geboekt dat slechts ten volle naar waarde kan worden ge-
schat door diegenen die hieromtrent volledig zijn ingelicht.

Een Esperanto-examen in Nederland.
Terecht hebben we ons afgevraagd of zulk voorbeeld hij ons geen

navolging verdiende, En indien eerstdaags de pogingen dienaangaan-
de in het werk gesteld met welslagen worden bekroond, dan zal Fl.
L. E. met rechtmatige fierheid zich de verdienste mogen aanrekenen,
het initiatief in deze te hebben genomen waarin wagen der samen-

 scheenuit het slop te hebben geholpen wa
vastgeloopen.

Sommigen onder ons kanten zich bij voorbaat tegen alle samen-
werking. Dit is stellig verkeerd, alhoewel begrijpelijk : de lessen uit
het verleden zijn immers niet bemoedigend. Anderen zien in samen-
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werking concessie, afstand van werkterrein of persoonlijkheid, ja een
begin van versmelting. Van dit alles kan hier geen spraak zijn. Het
gaat hier eenvoudig en uitsluitend om  samenwerking op een punt van
gemeenschappelijk belang voor al de Vlaamsche Esperantisten, punt
dat stellig onder de bepaling valt van § 2 der standregelen van Fl
L. E.: « Rilate punktojn de generala intereso la ligo eventuale rajtas
kunlabori kun alia(j) Esperanto-organizaĵo(j) ».

Het hoeft geen betoog dat van het streven van een degelijke al-
gemeene examencommissie heel wat meer invloed zal uitgaan dan van
de huidige werkwijze welke hierin. bestaat met de grootste welwil-
lendheid eigen leden te examineeren en de steeds geslaagde exami-
nandi te diplomeeren. Ook is een algemeene commissie de eenige
vorm van instelling welke met kans op of ficieele erkenning de belang
stelling van het departement van onderwijs kan wekken.

Dit gezegd zijnde, rest ons de lezers in te lichten hoever de zaak
reeds gevorderd is. Aan samideano H. Rainson werd de taak opge-
dragen de eerste voetstappen te doen. Alvorens de grondslagen voor
duurzaam werk konden gelegd worden, moest eerst menig vooroor-
deel uit den weg worden geruimd. Het zal dus niemand verbazen dot
slechts op 12 Maart 11. de eerste of ficieele voorbereidende vergadering
kon doorgaan. Lieten zich op deze vergadering vertegenwoordigen:
« district Vlaanderen van de Federatie van Arbeiders-Esperantisten in
het gebied der Nederlandsche taal » (F. L. E.), het « Katholiek Vlaamscli
Esperanto-Verbond » (F. U. K. E.) en de « Vlaamsche Esperantistenbond
(Fl. L. E.) Alhoewel uitgenoodigd, stuurde de Belgische Esperantisten-
bond (B. L. E.) geen afgevaardigde. Dank zij de goede verstandhou-
ding onder de vertegenwoordigers en dank zij de inlichtingen welwil-
lend door de « Algemeene Nederlandsche Esperanto-Exarnencommi.:-
sie » verstrekt, kon op die eerste vergadering heel wat werk worden
afgedaan. Als voorloopige bestuursleden werden aangesteld : H. Raiii-
san (F1 L. E.) tot voorzitter ; R. De Bondt (F. U. K. E.) tot ondervoorzit-
ter . Corry de Cock (F. L. E.) tot secretaresse. Samideano Faulhaber,
voorzitter der examencommissie in Nederland, weze hier dank betuigd
veer de waardevolle documentatie ons door hem bereidwillig ten dien-
ste gesteld.

De verwezenlijking van zulk een commissie zou een stap zijn waar-
van de waarde voor de algemeene verspreiding van Esperanto hier
te lande niet mag onderschat worden.

Onverpoosd wordt door voorloopig bestuur en afgevaardigden
geijverd, en een tweede, een derde en een vierde vergadering zijn
reed. achter den rug. Wij hopen binnenkort de definitieve oprichting
der examencommissie te kunnen mededeelen. Het plan bestaat om reeds
a s winter in uersr } zilende steden van Vlaanderen examen af te nemen.

Laat ons hopen dat ook de Belgische Esperantistenbond, in derf
verderen loop der onderhandelingen, voor samenwerking te winnen is.

De werkii:g van de examencommissie weze een bestendige aan-
sporing tot diepe en ernstige taalstudie ; ze voere het peil der Vlacnn-
sche Esperantisten hooger op en verschaf fe ons het keurkorps van
leerkrachten welke we broodnoodig hebben !

E. Cortvriendt.
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BELGIE. — Onlangs hadden we het genoegen te melden dat Brugge, de
Vlaamsche kunststad bij uitstek, een mooi geillustreerd folder in het .Esperanto
liet verschijnen en dat Diksmuide, de gekende IJzerstad, op initiatief van haar
« Vereeniging tot Bevordering van Toerisme en Vreemdelingenverkeer ' een in-
lichtingsbulletijn « Promerado tra Diksmuide ' uitgaf. Het - gebruik .van Esperanto
door onze toeristische centra werkt aanstekelijk en zoo .pas, komt .loet schilderach-
tige Tervuren een inlichtingsbuiletijn in Esperanto uit te geven; ; Het verheugt ons
te mogen vaststellen, dat de officieele diensten van verrnelde  . Steden dienaan-
gaande beroep deden op de hulp van den VIaarn c yen Espe antistenbond die
zich belangloos en met de grootste hulpvaardigheid ten dienste stelt van onze
VIaamsche steden en . gemeenten.

BELGIE. — lie groote magazijnen « Vaxelaire - Claes b te Antwerpen gebrui-
ken e.a. Esperanto ten gerieve van de vreemdelingen.

BULGARIJE. — De huidige minister van rechtswezen., Dr. N. Jolov, is een ijve-
rig Esperantist. Hij was stichter en voorzitter van den Esp.-groep in Pazarĝik.

ENGELAND. — De Britsche vereeniging van Vrienden van den Volkererbond
(League of Nations Union) heeft in haar laatste algemeene vergadering een re-
solutie aangenomen in dewelke werd besloten aan te dringen om Esperanto in
alle scholen in te voeren als verplichtend leervak.

HONGARIE. — Een rijk geïllustreerd vouwblad werd hier in 't licht gegeven
met beschrijving in Esperanto van de voornaamste bezienswaardigheden van
Budapest en Pécs. Op eenvoudig verzoek per briefkaart worden ex. aan belang-
stellenden gestuurd. Te bevragen bij : Vojaĝoficejo « Corvin » Budapest of « Fremd-
ultrafika Oficejo » Urbdomo 11 -74 Pees (Hungarujo).

HONGARIJE. — De Hongaarsche federatie van uitvinders, heeft een volledige
lijst der patenten van al zijn leden in Esperanto uitgewerkt en heeft nu ook be-
sloten Esperanto aan te nemen voor haar betrekkingen met het buitenland. Ver-
der werd het plan opgevat om een wereldbond van Esp-uitvinders te stichten.

Als sekretaris werd aangesteld de bekende Esperantist Vilhelmo Bleier, Rue
Brey I, Parijs, waar alle verdere inlichtingen kunnen bekomen worden.

JAPAN. — De stad Nagoja, reet 1.200.000 inwoners, heeft een prachtig geïllu-
streerde brocluaur in Esperanto uitgegeven als toeristische reklaam.

NEDERLAND. — Het bestuur van den N. A. S. B. (Nederlandsche Arbeiders
Sport Bond) heeft aan al zijn sekties bevolen Esp. - kursussen in te richten ten einde
het taalprobleem op te lossen gedurende de Olympiaden die in 1940 te Helsinki
zullen gehouden worden.

NEDERLAND. — De directeur-generaal der Nederlandsche P. T. T. heeft het
personeel bij dienstorder ingelicht, dat aan bedienden die het internationaal
Esperantocongres van Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) in Kopenhagen wen-
schen bij te wonen, extra-verlof zal worden toegekend.

PALESTINA. — Het plan is opgevat eer. rustoord te bouwen dat den naam
« Dr. Zamenhof » zal dragen. Het zal dienen voor de toeristen die in grooten ge-
tal e het land bezoeken.

U. S. A. -- De gekende filmregisseur Clarence Brown van de Metro Goldwyn
Mayer die voor de eerste maal Esperanto gebruikte voor enkele dialogen in een
groote film, ontving 2000 dankbetuigingen van Esperantisten uit alle landen van
de wereld.

ZWITSERLAND. — De bestuurder en de keliners van het Casino van Bern, waar
het 31ste Esp-kongres plaats grijpt, hebben aan een Esp-kursus deelgenomen !^ n-
ílere hotelbedienden hebben dit voorbeeld gevolgd.
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VERDA SEMAJNO EN ANTVERPENO.
E. K. I. (Esperanto-Komitato intergrupa), la vivplena unuiĝo de antverpenaj

Esperantistoj organizas grandskalan prcpagando- semajnon, kiu okazos meze de
Septembro.

Intermie okazos vasta esp-ekspozicio en bela salono en la ĉefstrato de la
urbo.

EKSKURSO AL TERVUREN. — Dimanĉon Ia 13-an de aŭgusto E. K. I. organi-
zas ekskurson al la internacia junularkunveno kiu okazos en Tervuren, la duan
semajnon de la monato.

Oni ekskursos aŭtobuse. La prezo Antwerpen — Tervuren kaj reen estas 15 ir.
Ĉiujn informojn oni povas peti al s-anti Th. Van Gindertaelen, Stefaniestraat 44,

Antwerpen.
LA INTERNACIA JUNULARKUNVENO.
Ci tiu grava esp-renkt._:iyo okazos ĉi tiun jaren en Tervuren, de la 7a ĝis

la 14-a de Aŭgusto.
Jam aliĝis pli ol 300 gejunuloj el diversaj landoj.
Je la programo: promenadoj kaj ludoj en arbaro, visite al Bruselo, ekskursoj

al Namen, Dinant, krome: kantoj, teatrajetoj kaj naciaj dancoj prezentotaj de la
infanoj neem.

Estas unika okazo por konati i kun la esp-junularmovado ; tial ni povas kon-
sili al niaj legantoj : aliĝu aŭ almenaŭ vizitu la junularkunvenon : certe vi miros
pri la facileco kun kiu la infanoj uzas Esperanton.

ESPERANTO- SEMAJNO EN SVISLANDO.
Post la Universaia Kongreso, en la svisa ĉefurbo Bern, estos internacia leria

rostado en la svisa popolaltlernejo sur « Herzberg »,  ĉe Aarau. De la 5-a •.dis ta
I2-a de aŭgusto kunvenos lie gesamideanoj el diversaj landoj, por ĝui la belan
naturon de la Jura-montaron kaj por ĉeesti lecionojn kaj prelegojn de s-roj Roland
Dupuis, kaj d-ro Fritz Wartenweiler. Detalajn informojn oni povas ricevi de la
organizantoj: s-ro Walter Kobelt, Landstrasse, St-Margrethen, kaj s-rc) Otto
Wolder, Wiesenstr., 56, Bern, Svisujo.

ESPERANTO SEMAJNO EN NEDERLANDO.
La turk:,+a fako de lef P`c uer onda Esperanto Asocio « La Estonto Estas Nia «

aranyas en ĉi tiu jaro denove 8-tagan restadon, kiu okazos de la 6a ĝis la 13a
de aŭgusto en Amsterdam.

La programo enhavas interalie ja jenajn vizitojn: Volendam kaj insulo Mar-
ken — la granda mardigo en la Zuiderzee — fromaĝfoiro en Alkmaar — pacprx-
laco en 's-Gravenhage — banurbo Scheveningen.

Ciuj kostoj (hotelo — manĝoj — ekskursoj — trinkmonoj) sumiĝas je 55.--
guldenoj.

Petu la senpagan, detalan programon ĉe la
Voja(-oficejo de L. E. E. N.: v. Tuyll v. Serooskerkenplein 33, Amsterdam. Z.

Nederlando.
RAD IO -NIEUWSJES

Zaterdag 5 Augustus: V. A. R. A. Hilversum Golflengte 1875 m. en 415.5 m.  —
Kinderuitzending. Inleiding door k-dino A. C. Obbes, lid van het Infankomitdto.
Medewerking van de aspiranttij Undine von Medvev (accordeon) en Dirk Veen.

De uitzendingen vangen ca. 16.30 u. aan.
IERLAND. — De Iersche republiek gebruikt nu ook regelmatig Esperanto.

Luister naar de uitzendingen in Esperanto van Radio Eireann, golflengte 531 m ;
tijd : tusschen 18 en 18.30 u.

Zondag 6 Augustus  : Nationale dansen.
Dinsdag 15 Augustus: Onze moderne elektro-organizatie.
Zondag 3 September: St. Patrick, beschermheilige van Ierland.
Dinsdag 19 Sepetnber : De schouwburg en het drama.
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LA DOMO DE ZAMENHOF NE PLU EKZISTAS   KVANTO agi, KVALITO?       
En la kroniko de unu el la Varsoviaj ĉiutagaj gazetoj aperis informo

ke
	la domo de Zamenhof en Bjalistoko ne ekzistas plu.
En unu el la Varsoviaj ĉiutagaj gazetoj !
Ne en la esperantaj !
Eĉ ne en la polaj !
Sole en juda gazeto aperis informo malgranda el Bjalistoko ke gran-

da entrepreno akiris la areon en Bjalistoko, kie staris la domo de
C kreinto de Esperanto, kaj tiu domo jam estas detruita. , ne ekzista.,

plu.
Sen demando al iu ajn, sen ekinteresiĝo, ĉu tiu domo estas por iu

grava aŭ ne, venis fremdaj entreprenistoj kaj senceremonie ebenigis
kun la tero domon, kiu estis farna sur la tuta terglobo. Domon, pri kiu
en la plej malproksimaj anguloj de ĉi tiu mondo estis konservita la
plej granda pietismo.

Domon, pri kiu tiom da divers-planaj esperoj estis karesitaj  !
Domon, kiu estis la centra de 1' pensoj de 1` tuta mondo da sarnid-

nnoj.
Domon, pri kies estonteco oni en ĉiuj anguloj de 1' mondo zorgadis.
Domon, pri kiu la revo kunigis centmilojn da samideanoj tra lu tu-

ta terglobo.
Domon, al kiu oni de ĉiuj terpartoj pilgrimadis.
Domon, kies sorto certe ne devis esti tia...
Kaj (kio jam estas kondarnninda)... povis esti alia.
Tiu domo ne ekzistas plu.
Por la esperantistaro de la tuta mondo ĉesis ekzisti ĝia McKkct. Ces-

os ĉiuj ekskursoj al Bjalistoko : la tutrrrondu esperantistaro ne havos
celon tien iri.

Sic transit 	
Tiel 	  pro nia propra malzorgerno, nia propra malatento — pereis

unu el la plej ŝatir:dcij punktoj en la historio de Esperanto.
Nostra maĉima culpa 	
Nia plej granda kulpo ! Nia propra  1 Ni estujustaj kaj tion laŭte

konfesu :
Nur ni„ esperantistoj, kulpas...

(el Heroldo).
NOVA PERDO. — La cedo de Klaipéda regiono al Germanujo trafis ne nur

Litovujon, sed ankaŭ la Esperanto rnovadon. La radio sendstacio Klaipéda (Memel),
kiu relajsadis la Esperanto programon de Radio Kaunas kaj partoprenis ankaŭ  la
unuan internacian Esperanto disaŭdigon, transiris al Gerrnanujo.

Ankaŭ la Esperanto-niovado en Klaipéda regiono estas likvidita Cetere, multaj
esperantistoj el Klaipéda regiono rifu ĝ is en Centra Litovujo.

KOMUNIKO DE LA LINGVA KOMITATO.  — La Akadernio de la Esperantista
Lingva Komitato publikigis la duan liston de difinoj de vortelementoj kiel • PuLli-
kan Proponon •.

Gi denove invitas ĉiujn Esperantistojn sendi kiel eble plej baldaŭ siajn rimar-
kojn, korektojn, kritikojn kaj proponojr..

La L. K. kore dankas al ĉiuj kiuj bonvolis partopreni la kunluboron por la
valora helpo, kaj esperas ricevi pluan helpon, de ĉiuj lingvo-kapabluloj, al nu tre
grava laboro.

La plenan liston oni povas senpage ricevi de la redakcio.
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Malĝoje trafis nin la konstato en la n-ro 4-a de F. E., ke la glora
listo de ĉirkaŭ 75 sekcioj de nia li.go subite tiom rnalbonsigne rnallc^ngi

Cu tiu malkresko estas la frukto de la miriga propaganda streĉado,
farita de la kurso centro en Flandrujo, dum ĉi tiuj lastaj tri jaroj ? Atna-
ce la lernantoj alfluis al la Cseh-kursoj, la liga mernbronombro ĝojige
kreskis, novaj sekcioj estiĝis kiel fungoj post pluvo, kaj nun ili forfalus
kiel folioj en aŭtuno  ! Cu ĉi ĉio estis nur pc,;;ofajro, tuj konsurniĝinta ?

`I'arnen estis iom antaŭvideble, ke pluraj novaj sekcioj post mallon-
ga tempo estos forbalaitaj.

Estis sufiĉe facile ekfianiigi la korojn por internacia lingvo, kiu pli
firme kunligos la popolojn kaj tiel progresigos la mondpacon daŭre en-
danĝerigatan. Despli, ĉar ĝi prezentas tiom malmulte da malfctcilaĵoj,
k.ornpare kun iu ajn alia lingvo. Facile eĉ, por Cseh-instruisto, kapti la
atenton de siaj kursanoj dum iS lecionoj. Kontentiga, ankaŭ la ŝanĝo
de kurso en sekcion. Sed tie embuskis la danĝero. Oar tiam la multaj
sekcioj, konsistantaj el nuraj novuloj, subite iĝis sole starantaj : ili en-
ŝipiĝis, ili nun ankaŭ veturu ! Nur tiam la akra kontrasto montriĝis. Eta
malplirnulto estas inklina iĝi Esp-oj, en la plena senco de la vorto, ŝpa-
ri nenien penon por sufiĉe scipovi la lingvon, kaj por fakte ĝin uzi poste,
kiel internacian ligilon. La aliaj, la ego plirnulto, eble konvinkiĝis, ke
Esp-o estas laŭdindaĵo, ili volonte iom konservadus en ia sekcio sian ele-
mentan scion pri Esp o. Sed tio ne postulu tro da peno, ĉar ili ja neniarn
profitos el ĝi : ili eĉ ne legas la revuon ! La limoj de ilia vilaĝeto  ctït.
urbeto estas ankaŭ plej ofte Ia limoj de la mondeto, kiun ili deziras per
persona kontukto ekkoni. Sirnpotianloj ili estas. Subtenantctjn pa:ivttlojn
ni nornu ilin.

Kompreneble tia sekcio kapablas vivi nur se kerno de oferemaj kaj
sindonaj spertuloj estras ĝin, kaj klopodas kune teni la anojn per prele-
goj, literaturaj vesperoj, vere esperantaj amuzaĵoj, por tiel almenaŭ ĉe
kelkaj el ili veki scierncn pri internaciaj faktoj kaj rilatoj. Sed bedaŭ-
rinde tiuj sekcioj ne disponis pri liaj spertuloj kaj sekve estis kondcini-
rrilaj je baldaŭa pereo.

Foje oni povas eviti tiun danĝeron kiam la juna grupo ricevas la
helpon de bonvolema samideano el najbara koinunumo kiu volas flegi
la novulojn, ĝis kiam ili sufiĉe spertis la esp-vivon por rnenstare daitri.

Evidentiĝas ke sekcioj povas ekzisti nur tie kie la anoj volonte ri-
gardas trans la liniojn, aŭ kie kelkaj per obstina laboro sin perfektigis
kaj fariĝis tiom kapablaj ke ili povas per kompetenta mano. gvidi la
sekcion.

Se ni nur membronombron taksas, ni evidente malprogresis. Eble
tiu rezultato indikas, ke estus pli profitige al nia movado unue alceli
la kvaliton kaj nur poste la kvanton, kaj tial starigi kernojn en ĉiu ajn
loko kie troviĝas eĉ nur kelkaj entuziasmuloj. Nur se tiuj kernoj juĝas
ke oni povas riski pli grandskalan agadon, tiam kursoj tie estu orga-
ni ataj. Ni unue zorgu por gvidantoj kaj nur poste por novuloj. Tiama-
niere ni malrctpide sed firme paŝos al la venko. Moue Domont.          



TRA LA ESPEDANTO GAZETARO.

(Ducpe ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni nur mencias. Verkoj,
: enditaj al aliaj adresoj ol redakcio, administracio aŭ Flundra- Esperanto -Instituto,
estos ignorataj).

SE AŬSKULTAS LA ANIMO.... Poemkolekto el la verko de Guido Gezelle.  El
la flandra tradukis Hector Vermuyten. Eldonis  : Flundra Unuiĝo de Katolikaj Es-
perantistoj. (F. U. K. E.), Tumhoutsche Baan 277. Borgerhout, Antwerpen. Formato
13.5 x 19.5 cm.. 48 paĝoj kun enkonduko de P. Allosery, konservanto de la Ge-
zelle-muzeo. kaj portreto de la aŭtoro. Prezo : 10 b. fr. brok.: 15 b. fr. lukse bind.

Dank' al F. U. K. E., nia literaturo piiriĉiĝis per havinda verko de nia granda
flandra poeto.

Nia s-ano Hector Vermuyten brile sukcesis en sia malfacilega tasko repro-
dukti esperante la pitoreskan, ritinopieran lingvon de Gezelle.

Ni multe ĝuis la legadon de la dudek -du bele tradukitaj poemoj, inter kiuj
troviĝas la plej konataj de la flandra majstro : « La flandra lingvo », « Farmpen-
trado « La krucosigno r, ktp. Precipe la simpla, pia beleco de « Susuro de 1'
gracia kan' • ravis nin. Aŭskultu kiel ĝi finiĝas :

Ne sonu la susura kan'
en mia vea kant' en van' !
ni venu plende antaŭ Vin,
kiu vivtenas ambaŭ nin !
kompren' eĉ pri malforta tig'
al mia plend' estas instig' :
indulgu Vi al via infan',
mizera, mi malforta kan' !

La eldonaj zorgoj estas ege bonaj  : papero luksa, litertipo arta, eksteralo
tre plaĉa.

Kiel donacon oni malfacile povas trovi ion pli ĉarman. Cetere ni konsilas al
ĉiuj niaj legantoj aldoni ĉi tiun legindan verkon al sia librobreto.

V. D.

NEĜULINO KAJ ALIAJ FABELOJ de fratoj Grimm. El la germana lingvo tra-
dukis D-ro Kabe. Dua, ilustrita eldono kontrolita de la Literatura Komitato. El-
donis : Federacio de Laboristaj Esperantistoj (Postbus 4050 Amsterdam-O) kaj Sen
nacieca Asocio Tutmonda (Avenue Gambetta, 67, Paris 20-e). Formato 19,5 x 27
cm.: 96 paĝoj. Prezo : 0.90 Guld.

Mirinde aktivas sur eldona kampo F. L. E. kaj S. A. T. kiuj ne kontentiĝas
kun sukcesa « Nova Romanserio . sed eksterserie komencis Ia reeldonon de la
mondkonataj fabeloj de fratoj Grimm. . Neĝulino kaj aliaj fabeloj » enhavas 14
fabelojn kaj estas la unua volumo de la reeldono. Nun, kiam ni konstatas kres-
kantan interesiĝon por Esperanto inter la infanoj kaj junuloj, tiu iniciato senre-
zerve estas laŭtlinda. La eldonantaj organizoj estas despli gratulindaj, ĉar tiun
volumon ili aperigis en vere eleganta aspekto : libro grandforrnata, litertipo mo-
derna kaj pli granda ol en ordinara libro, ĉarmaj kaj abundaj ilustraloj de A.
Langeberg. Lingve la verko estas senriproĉa : la traduko ja estas de nia kla-
sika stilisto Kabe, krome reviziita de Ia Literatura Komitato.

Ne plu necesas heziti kiam oni deziras iel rekornpenci aŭ agrable surprizi
malgrandan verdstelan(in)on : « Neĝulino kaj aliaj fabeloj • estos bonvenega do-
naco ! E1 tio ne konkludu ke la libro ne estas ĝuebla por plenkreskuloj ! Kiu el
ni ne volonte relegus la rakontojn pri la lupo kaj la sep kapridoj, cirdrulino,

tablo « kovru vin • ktp. Ke la fabeloj donu distron kaj instruon al la legontoj kaj
ke baldaŭ povu aperi la dua volumo, estas nia sincera deziro.

E. C.

BUDAPEST - PECS. — 16-paĝa. riĉe ilustrita faldprospekto pri tiuj du gravaj
Hungaraj urboj. Interesiĝantoj poŝtkarte petu senpagan ekzempleron. Adreso :
Vojaĝoficejo Corvin » BUDAPEST aŭ « Fremdultrafika Oficejo » Urbdomo 1I-74
PECS (Hungarujo).
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INTERNACIA ESPERANTO-LIGO, I.E.L, publikigis jenan aktualan
alvokon en sia gazetaro :

La konataj okazintaĵoj de la lasta tempo kaŭzis, ke denove nia
movado perdis en kelkaj landoj kaj regionoj amason da bonaj, fer-
voraj kaj agernaj adeptoj kaj laborantoj por la ideo de la internacia
lingvo. Tiun ĉi pli ol dolorigan fakton ni bedaŭrinde ne povas ŝanĝi,
ĉar ĝi superas niajn fortojn kaj troviĝas ekster nia povo.

Kvankam en la privata vivo ĉiu el ni havas sian propran opinion
pri la solvomaniero de le gravaj demandoj kaj problemoj, premantaj
la hodiaŭon, kvankam ĉiu el ni havas siajn proprajn mondrigardon
kaj ideologion, kaj eĉ rilate al la socia rolo de la internacia lingvo,
niaj opinioj kelkfoje eble malsamas, tamen ni ĉiuj havas unu tre for-
tan deziron kaj unu grandan celon :

LA PROGRESON KAJ FINAN VENKON DE ESPERANTO.
Ne ekzistas do malhelpo, ke surbaze de tiu ĉi celo ne ĉiuj komune

kaj amike kunlaboru por atingi ĝin kiom eble plej baldaŭ. Tial ni tur-
nas nin al vi ge-Esperantistoj tra la tuta mondo :

Subtenu viajn Esperantistajn Organizaĵojn, viajn klubojn kaj so-
cietojn, viajn landajn kaj fakajn asociojn...

LA INTERNA IDEO, la of iciala organo de la Nov-Zelanda Esperan-
to-Asocio estas simpatiinda revuo. En la lasta numero ni legis Ia je-
non :

Nazumante inter miaj malnovaj libroj antaŭ nelonge mi ĝoje ren-
kontis jenan leteron de D-ro Zamenhof al « La Esperantisto », 20 -an
Januaro, 1890:

« Tuŝante la akuzativon, mi povas doni la jenan konsilon : uzu ĝin
ĉiam nur en tiuj okazoj, kie vi vidas, ke ĝi estas efektive necesa ; en
ĉiuj aliaj okazoj, uzu ĉiam la nominativon. La ukuzativo estas enk-n-
dukita nur el neceso, ĉar sen ĝi, la senco ofte estas ne klara sed la
uzado en okazo de sen-bezono pli multe malbeligas la lingvon ol la
neuzado en okazo de bezono ».

LA GRANDA FAMILIO en sia junia nutnero publikigas jenon sub
la rubriko, « Pri la organiza demando de la esperanto -movado :

Tre grave ligita kun le organiza demando estas plublikigo de taŭ-
ga kaj por la tuta movado dediĉita internacia gazeto. Tio ankaŭ ne
estas nune aranĝita per plej praktika kaj malkara maniero. Multaj tiaj
gazetoj estas balasto por la karaj samidéanoj, precipe por ilia monujo,
kiu tro ofte enhavas nenion. Sufiĉus unu simila, kian oni povus opinii
la kunigitajn « Esperanto » kaj « Heroldo de Esperanto. » Eĉ Ia belega
« Literatura mondo » povus esti en la sama entrepreno. Maksimume
aprobindaj estas nur du internaciaj gazetoj, la oficiala kaj beletristika.
Kaj tiuj ne devus esti nur internaciaj, sed vere universalaj. Kaj la el-
dona lando povus tre bone esti iu lando kun malalta valuto kaj  alta
presarto.

Tamen, ĝuste tial, estas urĝo necese, ke ni ĉiuj ekagu ankoraŭ pli
intenco, energie, ofererne kaj unuece en tiuj landoj, kie ni havas ple-
nan aŭ almenaŭ partan agadliberecon.
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Flandra Esperanto - Instituto
vendas la plej belajn insignojn--je plej malaltaj prezoj!
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ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — Alvenis la printempo, kiu
montras al ni kiom maljuna kc1' velkinta estis la pasintjara endorminta naturo
kaj kiu revivigas ĉion. Ankaŭ ni, 'am delonge spertinte ke • io • en nia grupo ne
plu taŭgas, ni klopodis revivigi la tutan kluban vivon.

Cu ni sukcesis, kaj ĉu jam estas lu plensomero ĉe ni ? Ni ne scias. Tamen, ni
ja scias, ke, post tre delikata kaj kritikega enketo al la kaŭzoj kaj kialoj de tiu
• io — kiujn ni cetere sufiĉe rapide trovis 1 — ni unanime konsentis, ke nia gru-
po ekiros novan direkton, tutlibere de la teda, ĝisnuna rutinaĉo t

Esta la nova estraro digna al la nefacila tasko kiu atendas ĝin ! Se ĝi bon-
gvidas nin, ĝi povas esti certa, ke la tuta anaro kunhelpos ĝin, memoranle stro-
fan el nia arupkanto:

Kaj antaŭen kun la kri'  :
• La Flandrema estas ni !

TURNHOUT. — La Turnhcuta Espero. — Nia grupo regule kunvenas kaj dai.ii-
igas la lernadon de Esperanto. Regas ĉiam bona interkonsento inter niaj membroj,
kaj ni progresas malrapide, sed certe.

La 12an de Julio s-ano Beunting el Bruselo konferencis en nia ejo, Scala. Pres-
kaŭ ĉiuj membroj ĉeestis, ankaŭ kelkaj samideanoj el Oud-Turnhout.

La simpatia kaj sperta parcladisto elektis kiel temon  : • Esperanto, la interna-
cia lingvo de la e tonteco r. Pli oI unu horo kaj duono li atentigis la aŭskultanta-
ron, per scienca kaj grava, tamen por ni, iom malfacile komprenebla parolcsdo.

Post mallonga paŭzo li ankoraŭ interparolis kun ni pri diversaj gramatikoj
problemoj. Li mirigis nin ĉiujn per siaj elokventeco, kaj lingva kapablo

Ciuj estis tre kontentaj pri tiu vere interesa kaj instrua vespero. Ni tutkore dan-
kis s-anon Beunting, kaj esprirras la deziron baldaŭ revidi kaj reaŭdi lin.

ESPERANTISTA GEEDZIĈ.O.
Ni esprimas niajn plej elkorajn gratulojn, okaze de la edziĝo de nia

simpatia samideano Alb. Mahieu kun samideanino M. \Tidler, ambaŭ
membroj de « La Turnhouta Espero  ». Iliaj samgrupanoj, kaj ĉiuj mem-
broj de Fl. L. E. deziras al la juna esperantisto paro feliĉon kaj pros-
peron kaj ke sur ilia vivovojo kresku nur rozoj sen dornoj.
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Por ĉiu bona solvo ni notas unu poenton. 25 poentoj rajtigas  al premio. Por
tiu solvo uzu apartan folion, gluu sur ilin la koncernas konkurskuponon kaj indi-
ku klare legeble vian nomon kaj adreson. La difinoj kun (R) estas radikvortoj.

La solvoj estu sendataj antaŭ la Sa de oktobro rekte al s-ano Ferd. VOLDERS,
Twee Nothenstraat 46. Antwerpen.

P R OBLEMO 8 0.
MAGIA TRIANGULO.
Forma horizontale kaj vertikale samajn vortojn de la sekvanta difino.
	  1) Kolekto da legajoj de diversaj aŭtoroj.

2) Publika ejo kie oni manĝas.
3) Publika ejo kie oni trinkas (franclingva).
4) Aro da partoj de la mekaniko, kiuj pritraktas la

ekvilibron de la fortoj.
5) Doktrinaro apogita sur tiu de Touraso.
6) Metatezo, anagramo, de mikrob'.
7) Ĉiela nutrajo.
8) Arbo parenca je platano kaj sikolnoro. (B).
9) Parto de titolo.
10) Nedifincx pronomo, rnontranta iun objekton.
11) Vokalo.

PROBLEMO 81
KRUCVORTENIQMO.
Horizontale — 1. Mola frukto el kiu oni faras la vinon. — 2. Vasta etendala de

akvo. (R) --- akirita scio. (R). — 3. Manĝilo. (R) — Montaro -- 4. Movi de mal-
supre supren. (R) — tridekdu toloj. — raba kvarpiedulo. (R). — 5. Sovaĝa bovo.
(R) — paro. -.- prepozicio. — 6. Noktobirdo. — ĉefo de universitato. (R). — 7.
Fera (robo (R) -- sportilo. (R). - -- 8. Akordo formita de du voĉoj aŭdigantaj sam-
tempe sarnan noton. (R) — trufermado, IR). — 9. Pron. pers. — metala — pron.
pers. — 10. Grasa fluaja. (R). — kalka — ujo. (R) — 11. Piibeligi per aldonaloj
(R) — prepozicio. — 12. Senkolora. (R) — metalo. — 13. Bela lando.

1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Om ook tijdens de verlofmaanden den boekenverkoop te be-
vorderen en aan te moedigen, stellen wij de hieronder vermelde
boeken, aan zeer verminderde prijzen. ter beschikking van onze
lezers ; de gewone handelsprijs is tusschen haakjes aangegeven.

Al deze boeken zijn mooi INGEBONDEN. Onze voorraad is
beperkt en alleen de eerst ingekomen bestellingen zullen kunnen
uitgevoerd worden.

Lingvo. Stilo Formo. 142 blz. Over de woordvorming in Es-
peranto en 	 over taalproblemen 	. 	 . 	 . 16.- (21.-)

Plena Gramatiko de Esperanto. 500 blz. dichte druk. Star. -

daardwerk van K. Kalocsay - G. Waringhien 75.- (105.-)
Turstrato 4. 	 175 blz. Roman uit het leven eener arbeiders-

familie 24.- (35,-)
Maria kaj le Grupo. 	172 blz. Roman uit het esperantisten

leven 	 (met 	 arbeidersstrekking) 24.- (33.-)
Cezaro. 535 blz. Groote historische roman. Vertaald uit het

Kroatisch 50.- (72,-)
Romano 	 de San 	 Michele. 	510 blz.	 Een 	 der 	 belangrijkste

groote moderne romans 	. 	 . 	 . 50.- (72.-)
Tri homoj en boato. 256 blz. De beste blijmoedige roman

de 	 Engekche 	 letterkunde 29.- (42.-)
Mia Vojaĝo en Sovetio, 140 blz., van Slonimski 	. 18.- (26.-)
El la Verda Biblio. 105 blz. Bijbelvorrnig satirisch verhaal over

onze 	 beweging 	 (geïllustreerd) 	. 11.- (18.-)
Ora Libro de le Esperanto -Movado. 	220	 blz. 	 geillustreerd.

Uitgegeven ter 	 gelegenheid 	 van 	 het 50-jarig 	 bestaan
van Esperanto 	. 	 . 	 . 	 . 	 . 24.- (35.-)

La Du Amatinoj, van DeMusset, 110 blz. ingenaaid 5.- (7.50)
Elektitaj 	Noveloj,	 van 	 L. 	 BackelrnanS. 	 82 	 blz., 	 in ger). 5.- (7.50)

De 	 twee 	 amen genomen, 	 portvrij 9.-
Zamenhof. Portret, lino, formaat 30 x 35 4.50 (7.50)
Zamenhof. Formaat postkaart, 10 voor 5.- (10.-)

. 	r.

In de opgegeven prijzen zijn de zendkosten begrepen. Geene  verdere
korting kan hierop toegestaan worden aan de afdeelingen van Fl.  L. E.

FLANDRA ESPERANTO - INSTITUTO    

KUPONO

POR LA 80a

KONKURSO 

KUPONO

POR LA 81.

KONKURSO        

Vertikale. - 1. Nok:a lumo. - 2. Planedo. - riveregro. -- 3. Birdo. - (R) le-dit-
ege paroli. (R) - Prilabori kampon (R) - 4. Ce monto. (R) - pruvi, certigi (R) -
Fiŝkaptilo. (R) - 5. Koridoro. (R) - persono. - senhara. (H). -- 6 Parto de vetur-
ilo. - normara laŭregula stato. (R). - 7. Ncĝbarelo. (R) - Maceri tekseblan plan-
ton en likvaJo. (R) prcfikso. - ludkarto. (R) - 8 Arnegi. (R) - aineti. - 9. Amfibio
- ekzisti (R) - membroj. - 10. regula aranĝo. (R) - subite scii. (R) - adverbo.
- 11. Lina aŭ kancrba tek trio. (R) - Moclela peco laŭ kiu oni fabrikas similajn
pecojn. (R) Plenda ekkrio, - 12 lzraelido. - :ro morŝpara. (R) - 13. Edeno. (R).

SOLVO DE PROBLEMO 74.
Anser. - falarop. - kaneri. - fraksen -- tili. - teleskop. - stiletoj.
ESPERANTISTOJ INTER SI AFRANKAS FILATELE.
Bone solvis : Ges. D'Hondt - Senave -- Vincke - Iserentant - Couwenberg -

Van Mullem - Pittoors - V. D. Mast.
SOLVO DE PROBLEMO 75.

Horizontale. - Brigade - ah - ara - brust - k?aŭ.̂ _ - ord - troni - dan
- lu --- ide - ĝi - erketo - dekliv - alo - rui - urbano -- mantel - le
- nia - mi - oaz - ikono - pal - kupol - ergen - mem - for - kaprio.

Vertikale. - olekulo - brur. - real - ard --- kap - zum -blu - mslas -
pek - rest - ton - ioma - trio - onkl - ge - od - io - ar - kned
- mano - dali - era - orfo - ora - skuno - gol - aŭd - lit - per
- naĝi - eman - nivelil.

Bone solvis. - Ges. Top - Pellet - Keveryn - D'Hordt - Senave - Vincke
-- Iserentant - Couwenberg - Van lfulleln - Pittoors - V. D. Mast - V. Tuy-
kom.

ATENTU ! ! ! - Problemo 79. Vertikale. linio 10, forfalis le difino de le tria
vorto. Ĝi estas: forpreni malpuralon. (R).

Pri preseraroj
En ĉiuj presejoj oni havas malfacilaĵojn kun preseraroj. Tion ankaŭ

niaj legantoj bedaŭrinde jam spertis. Tiuj eraroj kompreneble ne de-
vus okazi, sed ili ne estas tute evitebloj.

Por montri ke eĉ en grandaj ĵurnaloj similaj eraroj okazas, foje kun
tre malagrablaj konsekvencoj, iu el Antverpeno sendis ekstrakton el
franclingva antverpena ĵurnalo, de la 18-10-1919. Tenas pri du arti-
koloj en kiuj okazis stranga dismeto. Jen la esp-traduko :

DU IDIOTOJ.

Hieraŭ estis solenata en la preĉlejo de Sankta Aŭgustino la goed-
ziĝo de S-ro José H., la brava aŭtornobil-fabrikanto, kun f-ino Hélene
du P., filino de la admiralo kaj de s-ino naskita R...

Arnbaŭ stultuloj estis kondukataj de policisto al la policejo, kie
estis protokolate kontraŭ ili. Ni esperu ke oni igos ilin pripensi en pun-
doino pri la stulteco de ilia ago.

GRAVA GEEDZIĜO.

Du sentaŭguloj la nomitaj Arturo G. kaj Paiilo S., sin amuzis hier-
aŭ, tunnentante la hundon de s-ro Z., la estimata konstruisto, al kiu ili
estis metintaj kaserolon ĉe la voston kaj petardojn en la orelojn.

Aro da amikoj venis prezenti al ili siajn gratulojn, al kiuj ni estas
feliĉaj aldoni Ia niajn .

(El Heroldo).
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DRUKKERIJ H. & H. BRAEI EVELT
ALIE DRŬKWERKEN VOOR HANDEL VEREENIGING
& FAMILIE (ROUW) • IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT -INRICHTING VOOR GROOTE OPLAGEN

STATIEDREEF, 177 (TEL. 1080) ROESELARE

OSTENDO

IIOTELO 1ETROPOLE
Kerkstraat, 32

75 komfortaj ĉambroj kun fluanta
akvo, varma kaj malvarma. Centra

hejtado. Lifto. Aŭtomobilcjo. Kuire-
jo kaj kelo bonreputaciaj.

MODERAJ PREZOJ
S-ano Snvkers havi, la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas.

Beschikbaar voor advertentie

HERBERG

't VLAAMSCH HUIS
Groote Markt, 16

BRUSSEL.

Keurige dranken

Vlaamsche gezelligheid

Lokaal van N. E. L. E.

Aldeeling Brussel var- den Vlaam-
schen Esperantisten Bond .

Presejo
"HOOGER OP"

Vrijheid 101.

Arendonk
Zorgeme elfinita presado.

Favorprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Cariiot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkaĵoj.
Salonoj por societoj — Malvarmaj

mangajoj — Bonega servado.

Ejo de Fiandrema Grupo Esperantista
(Sekcio Antwerpen de Fl. L. E.)

i

BESCHIKBAAR

VOOR ADVERTENTIE

Presejo "HOOGER OP" Lavrijsen, Arendonk. Tel. 52
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